Política Antissuborno e Anticorrupção
O Grupo GP firma através desta política, o compromisso de prevenir, intervir e agir em situações
que possam envolver falta de conduta adequada relacionada às partes interessadas:
colaboradores permanentes, temporários e/ou terceiros, incluem clientes reais e potenciais,
fornecedores, consultores, contatos de negócios, intermediários, representantes, subcontratados
e agentes.
Os princípios declarados abaixo se aplicam a todas as Unidades do Grupo GP e devem ser a base
de orientação para qualquer negócio envolvendo a empresa:
Respeitar ao máximo o Ser Humano |Temos a certeza que sem esse respeito, jamais
alcançaremos nosso objetivo de ser referência na prestação de serviços e reconhecida
pela excelência de qualidade, confiabilidade, credibilidade e sustentabilidade para o
negócio.
Não devemos oferecer nem receber Suborno de ninguém | Isso significa dar, oferecer ou
receber um benefício impróprio com o intuito e influenciar o comportamento de alguém,
visando obter ou reter algum tipo de vantagem comercial em favor da empresa. Não
devemos fazer uso de intermediários, como agentes, consultores, distribuidores e ou
quaisquer outros parceiros de negócios para cometerem atos ilícitos.
Nunca oferecer ou fornecer presentes, hospitalidade e entretenimento com o intuito de
influenciar o destinatário a fazer alguma coisa que favoreça o Grupo GP ou para impedir
que este faça algo desvantajoso a empresa.
Não aceitar nenhum tipo de brindes, presentes e/ou hospitalidade (almoço, jantar, café,
etc...) de funcionários, visitantes e prestadores de serviço.
Não efetuar trocas, participar de rifas e/ou envolver-se em qualquer transação de negócios
com os clientes, funcionários, visitantes ou prestadores de serviços do cliente.

Todas as pessoas são responsáveis pela prevenção, detecção e reporte de um possível ato de
suborno ou corrupção envolvendo o Grupo GP de Segurança e Serviços. Desta forma, seguem os
canais que devem ser acionados em caso de suspeita ou ocorrência destes atos:
Canais de Comunicação
www.grupogp.com/#faleconosco
portal@grupogp.com
O Comitê Diretivo do Grupo GP tem a responsabilidade de garantir que esta política esteja em
conformidade com nossas obrigações éticas e legais e que todos aqueles sob nosso controle
cumpram a política estabelecida.
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